
                                                                            

    มาตรการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ กองทัพบก 
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 กองทัพบก ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดย ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดหัวข้อการเปิดเผยข้อมูล 
ต่อสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) ให้หน่วยงานท่ีได้รับ
การประเมิน ก าหนดมาตรการส าหรับส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ดังนั้น 
เพื่อให้การประเมินฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงก าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส 
และป้องกันการทุจริต จ านวน ๘ เรื่อง ดังนี้ 

 ๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 ๒. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
 ๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๔. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 ๕. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
 ๖. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๗. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
 ๘. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 

                ประกาศ    ณ    วันท่ี    ๒๘   มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
                                              ( ลงชื่อ )   พล.อ.    อภิรัชต์   คงสมพงษ์  

                    ( อภิรัชต์   คงสมพงษ์ ) 
                      ผู้บัญชาการทหารบก 

กรมก าลังพลทหารบก 

 



5.  มาตรการป้องกันการรับสินบน 
----------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานของกองทัพบกเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจาก               
การทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน จึงก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อก าหนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการป้องกันให้/รับสินบนหรือผลประโยชน์
อื่นใด 
 2. เพื่อก าหนดแนวทางการรับค่ารับรองหรือของขวัญของก าลังพลของกองทัพบก ให้เป็นไป 
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

 มาตรการ 
 ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาการทหารบก ประกาศเจตจ านงในการบริหารองค์กรอย่างซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ก าลังพลของกองทัพบก     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลภายนอกทราบ  
 1. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการปกครองบังคับบัญชา 
ก ากับติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินการเพื่อป้องกันการรับ/ให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่น
ใด รวมถึงป้องกันการมีส่วนร่วมในการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
 2. ให้ นขต.ทบ.กวดขันในการปฏิบัติหน้าที่ของก าลังพลทุกระดับชั้น ให้ครอบคลุมถึง 
  2.1 การงดรับ/ให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
  2.2 การไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
  2.3 การร่วมกันสอดส่องและรายงานการรับ/ให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่น ๆ รวมถึง 
การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบต่อผู้บังคับบัญชาหรือผ่านช่องทางที่ก าหนดไว้ โดยไม่ละเลยเพิกเฉย
ต่อการกระท าที่เข้าข่ายดังกล่าว 
  2.4 การให้ความร่วมมือ/ช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน/สอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง 
 3. ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก จัดอบรมให้ความรู้และสร้างช่องทางการรับรู้แก่บุคคลากร
เพื่อปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับ การต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ การรับ/ให้สินบนหรือ
ผลประโยชน์อื่น ๆ การให้และรับของขวัญ/ค่ารับรอง ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
 4. ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ก าลังพล               
มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง เชื่อถือได้ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม 
ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลภายนอกรับทราบ 
 5. ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ควบคุมก ากับดูแลให้ก าลั งพลทุกนายปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าทีรัฐ พ.ศ.2544 ประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้ง กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 - ส าเนาคู่ฉบบั - 



 6. ให้มีการด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมต่อ
ก าลังพลของกองทัพบก  ซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระท าผิดเกี่ยวข้องกับการรับ/ให้สินบนหรือผลประโยชน์          
อื่นใด รวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระท าผิด หรือการรับทราบว่ามีการกระท าความผิดแต่ไม่ด าเนินการ
จัดการให้ถูกต้อง 
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 7. ให้การสนับสนุน ยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ก าลังพลที่มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต  
มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  
และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 8. ให้หน่วยที่รับผิดชอบตรวจสอบภายใน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบ
และควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการต่อต้านการรับ/ให้สินบนหรือผลประโยชน์ 
อื่นใด รวมทั้งการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
 9. ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการในการตรวจสอบ รวมถึงการ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับ/ให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด ต่อที่ประชุมหน่วยขึ้นตรง
ตามสายการบังคับบัญชา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ภาคผนวก 
กรอบแนวทางปฏิบัติในการรับค่ารับรองหรือของขวัญของผู้บริหารและบุคลากร 

 1. ก าลังพลของกองทัพบก จะไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ได้แก่ 
   1.1 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งโดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสม
ตามฐานานุรูป 
   1.2 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติ ที่มีราคาหรือมูลค่าใน
การรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาส ไม่เกิน 3,000 บาท 
   1.3 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคล
ทั่วไป 
 2. ก าลังพลจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา/
นอกเหนือจากกรณีปกติตามประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ ทั้งนี้ การให้ของขวัญตามปกติ
ประเพณีนิยมข้างต้น ต้องมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาส ไม่เกิน 3 ,000 บาท 
อนี่ง บุคลากรจะเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือใช้เงินสวัสดิการใด ๆ เพื่อมอบให้ หรือจัดหาของขวัญ
ให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่าในกรณีใด ๆ มิได้ 
 3. ผู้บังคับบัญชาและก าลังพลของกองทัพบก จะรับหรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน
ครอบครัวของตน รับของขวัญจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เฉพาะกรณีการรับของขวัญ 



ที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาส  
ไม่เกิน 3,000 บาท ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุข้างต้นได้แก่ 

3.1 ผู้ซึ่งมีค าขอให้หน่วยงานในกองทัพบกด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 
   3.2 ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจที่ท ากับกองทัพบก เช่น การจัดซื้อ
จัดจ้าง 
   3.3 ผู้ซึ่งก าลังด าเนินการใดๆ ที่กองทัพบกเป็นผู้ควบคุมก ากับดูแล 
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   3.4 ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้บังคับบัญชาหรือก าลังพลของกองทัพบกการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่ง
ผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัว
หรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษาไม่ตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคล ให้ผู้รับรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวต่อ
ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาต ให้ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้ผู้รับนั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยทันที 

------------------------------- 
                    ส าเนาถูกต้อง 

        พ.อ.   ภัทรภณ  จันทรโรจน ์

              ( ภัทรภณ  จันทรโรจน์ ) 

                รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.  

            25 มิ.ย. 62 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 




